
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 18 
 

 
Осемнадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 30.06.2021 г. (сряда) от 13:00 ч. до 13:20  ч. 
 

Присъстват 51 общински съветници, отсъстват: 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Откривам заседанието. Преди да започнем разглеждане на дневния 

ред ще дам думата на Велин Жеков – председател на Районната 
избирателна комисия, за да обяви имената на обявените новоизбрани 
колеги общински съветници на мястото на напусналите съвета, след което 
ще положат клетва, след което ще пристъпим към разглеждане на дневния 
ред. Давам думата на Велин Жеков, заповядайте. 

 
Велин ЖЕКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, ще Ви запозная с решение № 353 на ОИК от 15.06.2021 г.,  с 
което за обявен за избран за общински съветник в общински съвет – Варна, 
издигнат от КП „Демократична България - обединение“ (ДА България, 
ДСБ, Зелено движение) е обявен Емил Николов Бояджийски, а с решение 
№ 354 на ОИК от 22.06.2021 г. за обявен за избран за общински съветник 
от ПП „Воля“ е обявен Николай Павлов Почеканов. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Жеков. Пристъпваме към полагане на клетва. 

Колегите са тук при нас. Така че, колеги, моля за тишина по време на 
полагането на клетвата.  

Заповядайте, колега Бояджийски и колега Почеканов. 
 
Общинските съветници Емил Николов Бояджийски и Николай 

Павлов Почеканов положиха клетва, след изтичането на текста й от 
председателя на общинския съвет, както следва: „Заклевам се в името на 
Република България да спазвам Конституцията и законите на страната 
и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите 
от Варненската община и да работя за тяхното благоденствие. Заклех 
се!“ 

Същите подписаха клетвените листи, които са неразделна част от 
настоящия протокол. 



 Председателят на ОИК г-н Велин Жеков връчи удостоверенията от 
ОИК на двамата общински съветници. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Честито на колегите, успешна работа пожелавам. 
Пристъпваме към работата ни по същество. Продължаваме с проекта 

за дневен ред, който се състои от една точка. Имате всички материалите по 
дневния ред. Касае се за изменение на наше решение № 561-
3(17)/15.06.2021 г., по искане на хотелиерския бранш, което също имате на 
Вашето внимание. Имате думата, колеги, за мнения и съображения по 
дневния ред. Има ли, колеги, мнения и съображения – за втори път питам? 
Ако няма, минаваме в режим на гласуване. Първо ще пусна системата 
„Контракс“ за гласуването, след което ще дам възможност за гласуване на 
микрофон, който не е вътре в системата. Режим на гласуване. 
 

Общински съвет – Варна прие следния 
 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 
 
1. Изменение на Решение № 561-3(17)/15.06.2021 г. на Общински 

съвет - Варна.  
 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 22; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 29.*  
 
Така, колеги, който не е успял през „Контракс“? 
 
За протокола: Венцислав Сивов – „за“, Иван Иванов – „за“, Айше 

Кадир  – „за“, Руслан Влаев – „за“, Мартин Андонов – „за“, Светлан Златев 
– „за“, Христо Боев – „за“, Мария Ангелова – „за“, Николай Капитанов – 
„за“, Мария Тодорова – „за“, Димитър Чутурков – „за“, Даниел Николов – 
„за“, Станислав Иванов – „за“, Анелия Клисарова – „за“, Щериана Иванова 
– „за“, Николай Почеканов – „за“, Емил Бояджийски – „за“, Бранимир 
Балачев – „за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Окончателни резултати. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 

0; отсъстващи – 11, предложението се приема. 
  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 561-3(17)/15.06.2021 г. на 

Общински съвет -  Варна. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към проекта за решение, а именно: след изменението 

на решението ни от 15-ти юни, същото придобива следния вид, като няма 
да изчитам правните основания, с които вие разполагате, а именно: 

„Общински съвет – Варна дава възможност на: 
1. Лицата, които в срок до 30 ноември 2020 г. не са подали 

декларация за определяне на такса за битови отпадъци според 
количеството за 2021 г. по чл. 19 от Наредбата, да подадат декларация в 
срок до 30.06.2021 г. относно вида и броя на необходимите съдове, които 
ще се ползват и периода, в който ще се осъществява дейността. 

2. Лицата, подали декларация по чл. 19 от Наредбата за определяне 
на такса за битови отпадъци според количеството за 2021 г., да подадат 
еднократно коригираща декларация в срок до 15.07.2021 г. относно вида и 
броя на необходимите съдове, които ще се ползват и периода, в който ще 
се осъществява дейността. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда, с оглед кратките срокове за 
подаване на декларация за определяне на такса битови отпадъци за 2021 г.“ 

Имате думата за мнения и съображения, колеги, по така изчетения 
проект за решение. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Само да се регистрирам, г-н председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, колега Балачев. Колега Къчев, имате думата. 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Благодаря Ви, г-н председател.  
По темата, конкретно: Уважаеми г-н председател на общински съвет 

– Варна, уважаеми колеги общински съветници и граждани, които ни 
слушат, тъй като сме онлайн заседанието - и тъй като казах „онлайн“, 
знаете, че входирахме писмено заявление за неучастие в присъствени 



заседания на общинския съвет, но поради форсмажорните обстоятелства 
породени от липсата на времеви срок за реакция най-вече за подпомагане 
на туристическия бизнес на хотелиери, ресторантьори и други, се 
регистрирахме, както видяхте, за кворума на настоящото онлайн 
заседание. 

Сега по темата, конкретно: 
Още преди два месеца изразихме загриженост от негативните 

прогнози и опасенията от нормалното функциониране на туристическия 
бизнес през настоящия туристически сезон на 2021-ва година. Поради тази 
причина, предвид усложнената епидемиологична обстановка от началото 
на годината и произтичащите от нея рестрикции ограничаващи, 
недопускащи нормалното функциониране на туристическите обекти като 
хотели, заведения за хранене и развлечения и т.н. нашата група общински 
съветници предложи незабавно още тогава да бъдат взети решения 
относно… няма да се пускам в подробности, съвсем накратко… 
намаляване със 70% предвидената такса за тротоарно право на заведения 
до края на годината, дължимата такса смет от туристическите обекти, 
ресторанти, кафенета, заведения за хранене и развлечения както и 
дължимата туристическа такса от местата за настаняване и туристическия 
данък за 2021-ва година да бъде намалена с 50% и т.н. без да се пускам в 
подробности. Въобще още тогава предложихме варианти и теми за 
дискутиране, които трябваше да обсъдим на редовно заседание на ПК 
„Туризъм, търговия и рекламна дейност“, но както е видно, такова 
заседание не се състоя. За голямо съжаление на нас и на туристическия 
бизнес последва и мълчаливата реакция от страна на администрацията 
относно нашите предложения. Затова сега приветстваме бързата реакция 
от един ден след получаването на писмото от Съюза на хотелиерите от к.к. 
„Златни пясъци“ от 29.06.2021 г., последвано от свикване на това 
извънредно заседание за вземане на жизнено важните за туристическия 
бизнес облекчаващи мерки. Поради тази причина, нашата група ще 
подкрепи така направеното предложение за решение на Общински съвет – 
Варна.  

Благодаря за вниманието и успех на всички от туристическия бизнес, 
дано имаме късмет за по-добри времена. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, колега Къчев. Само ще кажа в отговор на това, което 

казахте, че не са разгледани Вашите предложения. На заседание на 
комисия по финанси когато гледахме предходното предложение което сега 
изменяме, аз лично цитирах, имаше Ваши представители от групата както 
Вашето предложение, така и направеното предложение от страна на 
групата на „Демократична България“ и решението на комисията бе на един 
по-късен етап към края на сезона да преценим какви допълнителни мерки 



да бъдат взети, като тези които взехме тогава на днешното заседание са 
първоначални такива, след като приключи сезона и се видят резултатите 
им от него – дали по-силен, по-слаб и т.н. – да се мисли за последващи 
мерки. Но Вашето предложение също бе обсъдено и лично аз даже го 
докладвах на самата комисия. Благодаря.  

Не виждам други заявки през системата „Контракс“ за мнения и 
съображения. Има ли други колеги, които биха искали да вземат 
отношение по темата? Не виждам, колеги, режим на гласуване през 
система „Контракс“. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н Балабанов, тук се прекъсна връзката и не чухме какво 

гласуваме в момента. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението, което изчетох, колега Атанасов, по същество. Дали 

успяхте да ме чуете? 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да, да, сега успях. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението по същество, както е изпратено към всички колеги.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Разбрах. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Извинявам се, имах технически проблем – Марица Гърдева, 

присъединих се. 
 
 Юлияна БОЕВА 
 Аз също малко по-късно се включих… 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Колеги, имате възможност да гласувате на микрофон, така да кажа, 
които не са успели.  
 
 
 
 
 
 



Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

599-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 1 от 
Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл. 19 от Наредба на 
Общински съвет – Варна за определяне размера на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и по предложение на Тодор 
Балабанов – Председател на Общински съвет – Варна с рег. № 
РД21013189ВН/29.06.2021 г., Общински съвет – Варна изменя свое 
решение № 561-3(17)/15.06.2021 г., като го допълва с текста: „т.2. Лицата, 
подали декларация по чл. 19 от Наредбата за определяне на такса за 
битови отпадъци според количеството за 2021 г., да подадат еднократно 
коригираща декларация в срок до 15.07.2021 г. относно вида и броя на 
необходимите съдове, които ще се ползват и периода, в който ще се 
осъществява дейността.“ и същото придобива следния вид: 

Общински съвет – Варна дава възможност на: 
1. Лицата, които в срок до 30 ноември 2020 г. не са подали 

декларация за определяне на такса за битови отпадъци според 
количеството за 2021 г. по чл. 19 от Наредбата, да подадат декларация в 
срок до 30.06.2021 г. относно вида и броя на необходимите съдове, които 
ще се ползват и периода, в който ще се осъществява дейността. 

2. Лицата, подали декларация по чл. 19 от Наредбата за определяне 
на такса за битови отпадъци според количеството за 2021 г., да подадат 
еднократно коригираща декларация в срок до 15.07.2021 г. относно вида и 
броя на необходимите съдове, които ще се ползват и периода, в който ще 
се осъществява дейността. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда, с оглед кратките срокове за 
подаване на декларация за определяне на такса битови отпадъци за 2021 г. 
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 23; против – 0; 
въздържали се – 0; отсъстващи – 28.* 

 
За протокола: Щериана Иванова – „за“, Айше Кадир  – „за“, 

Бранимир Балачев – „за“, Марица Гърдева – „за“, Светлан Златев – „за“, 
Юлияна Боева – „за“, Николай Евтимов – „за“, Мартин Андонов – „за“, 
Иван Иванов – „за“, Мария Ангелова – „за“, Руслан Влаев – „за“, 
Станислав Иванов – „за“, Даниел Николов – „за“, Мария Тодорова – „за“, 
Христо Боев – „за“, Венцислав Сивов – „за“, Емил Бояджийски – „за“, 
Николай Почеканов – „за“, Николай Капитанов – „за“, Янко Станев – „за“. 



Общи резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 
0; отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви за отделеното време и внимание. Пожелавам на всички 

успешен ден. 
Закривам днешното заседание. 
 
* Резултатите от поименните електронни гласувания са отчетени 

от „Информационна система на Общински съвет – Варна“, като 
списъците са неразделна част от настоящия протокол. 

 
 

 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                                В А Р Н А 
 
 
 

                  ______________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 
 
 
 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „КАНЦЕЛАРИЯ ОбС”  
 

  
 

____________________/ЛЮДМИЛА ДИКОВА/   
 
  
 

             
СЪГЛАСУВАЛ 
 
 
__________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 

 
 

 


